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AMBITION. PASSION. VISION.

APV DISTRIBUITOR CU DISC
CLASICELE CONSACRATE



DEZVOLTAREA ESTE CALEA. 

Inima lui Jürgen Schöls' bate pentru agricultură.
În 1997, fermierul pasionat a construit primul său 
utilaj, un dispozitiv de împrăștiere. De atunci a 
dezvoltat utilaje agricole realizate de ” profesioniști 
pentru profesioniști” Jürgen Schöls, care este el 
însuși fermier autorizat DEMETER, dezvoltă fiecare 
utilaj împreună cu utilizatorii într-un schimb de 
experiență, înainte de a îmbunătății profesional de 
către departamentul de design.
Ca și companie inovatoare, APV dorește să aibe un 
rol important pe piață cu produsele sale. Împreună 
cu clienții săi din întreaga lume, APV lucrează la 
îmbunătățirea continuă a produselor sale.

La sediul din Dallein, regiunea Waldviertel din 
Austria inferioară, aproximativ 170 de angajați 
contribuie la protejarea mediului, îmbunătățirea 

culturilor și prelucrarea solului. APV asigură locuri 
de muncă și încearcă prin activitățile sale să iși 
realizeze succesul economic.

DEZVOLTARE DIN 1997

SCOPUL.

DEZVOLTAREA NU CUNOAȘTE LIMITE

Efortul echipei APV este de neclintit și astăzi firma 
este prezentă pe piața internațională. Există filiale 
APV în Polonia, România, Rusia, Germania, Brazilia, 
Turcia și USA. Rețeaua de parterneri APV în peste 

50 de țări asigură cel mai înalt nivel de servicii 
pentru clienții noștri din întreaga lume.

DEZVOLTARE PRIN PASIUNE

Astăzi , APV este o afacere de familie activă și este 
mândră de angajații săi. Mulți dintre ei au cunoscut 
agricultura de la o vârstă fragedă și stiu exact ce 
este important și ceea ce contează pentru fermieri 
în termeni de echipamente moderne. Nenumărate 
reacții pozitive de la numeroși clienți mulțumiți 
confirmă faptul că suntem pe drumul cel bun. 
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IATĂ CUM FUNCȚIONEAZĂ DISTRIBUITOARELE CU DISC 

Rezervorul din material plastic asigură o greutate redusă a întregului distribuitor. Acesta conține 
materialul care urmează a fi împrăștiat, care trece printr-un agitator și ajunge în mod sigur întrun 
dispozitiv de împingere pentru dozare. Cu ajutorul dispozitivului de împingere pentru dozare reglabil, 
fără trepte puteți regla cantitatea de împrăștiere. Materialul de însămânțare cade pe discul de 
împrăștiere și este distribuit uniform pe lățimea de lucru. Puteți regla în mod confortabil turația discului 
de împrăștiere și astfel și lățimea de lucru cu ajutorul modulului de comandă de la scaunul șoferului.

AVANTAJELE DISTRIBUITOARELOR CU DISC

• Se montează simplu și rapid
• Raport optim preț-calitate
• Prietenoase cu utilizatorul, datorită modului de operare simplu de înțeles
• Gata de utilizare încă de la livrare: conținutul amplu al livrării inclus în versiunea standard (cablaj,
modul de comandă, accesorii, etc.)
• Distribuție uniformă a semințelor pe lățimea de lucru dorită
• Confort în timpul lucrului:
  − Măsurarea, reglarea și controlul turației de la modulul de comandă
  − Setarea lățimii de lucru de la modulul de comandă
  − Fără material de însămânțare compact, datorită pornirii automate
• Utilizare combinată cu aproape orice aparat de prelucrare a solului - economisiți astfel timp și bani!

DOMENII DE APLICARE

Puteți utiliza distribuitorul de împrăștiere pentru următoarele aplicații:

 Peleți pentru melci
 Reînsămânțarea ierbii
 Cultură intercalată

RAPORT DE TEREN

Un fermier mulțumit din Austria raportează:

„Înierbarea și arătura într-o singură operațiune 
datorită APV. Nu-mi mai pot imagina să lucrez fără.“

Așteptăm cu nerăbdare rapoartele dumneavoastră! 
Trimiteți-le la noi la adresa marketing@apv.at. 
Vă mulțumim pentru fiecare contribuție cu o fotogra-
fie cu un pachet surpriză APV.

DISTRIBUITOR CU DISC
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Distribuitorul mic și compact KS 
40 M2 dispune de o utilizare 
variată datorită greutății sale 
reduse. Rezervorul de semințe 
are un volum de 40 litri pentru 
împrăștierea unor cantități mici 
de material de însămânțare. 
Puteți folosi KS pentru a 
împrăștia semințe mici, cum ar 
fi semănatul gazonului, pentru a 
împrăștia culturile secundare (de 
exemplu, muștar) sau pentru a 
împrăștia.

Pachetul de livrare include:

• Modul de comandă electric 
2.10 cu suport de oțel pentru 
montajul în cabina șoferului
• Dispozitiv de împrăștiere 
complet cu disc de împrăștiere 
acționat electric și palete de
împrăștiat reglabile
• 1 Deflector, atașare bară 
superioară, contraplacă, 
prelungire agitator
• Cablu de 3 m pentru 
alimentarea electrică de
la baterie la modulul de 
comandă, cablu de 6 m de la 
dispozitivul de împrăștiere la 
modulul

de comandă

Distribuitorul cu un singur disc 
ES 100 M1 Classic este ideal 
pentru împrăștierea semințelor 
de culturi intermediare (de ex.: 
Muștar), semințe de iarbă, culturi 
intercalate, moluscocid împotriva 
melcilor și alte materiale 
granulate similare. Lățimea 
de lucru poate fi ajustată în 
funcție de cerințe cu ajutorul 
modulului de comandă de la 
scaunul șoferului. Densitatea 
de însămânțare poate fi reglată 
simplu și rapid cu ajutorul unui
dispozitiv de împingere pentru 
dozare de la mașină.

Pachetul de livrare include:

• Modul de comandă electric 
2.10 cu suport de oțel pentru 
montajul în cabina șoferului
• Dispozitiv de împrăștiere 
complet cu disc de împrăștiere 
acționat electric și palete de
împrăștiat reglabile
• Manșoane de strângere pentru 
prelungirea agitatorului pentru 
iarbă
• 3 Deflectoare, atașare bară 
superioară, contraplacă
• Cablu de 3 m pentru 
alimentarea electrică de la 
baterie la modulul de comandă, 
cablu de 6 m de la dispozitivul 
de împrăștiere la modulul de 
comandă

KS 40 M2

ES 100 M1 CLASSIC

SOLUȚII COMPACTE
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Funcțiile modulului de comandă 2.10

• Măsurarea și reglarea turației, control
• Pornire automata pentru material de
însămânțare compact
• Ajustarea simplă a lățimii de lucru de la
scaunul șoferului
• Controlul discului de împrăștiere și al
șibărului

MODUL DE CONTROL 2.10

1  Pentru a obține o distribuție uniformă cu o lățime de lucru mai mică de 4 m, recomandăm utilizarea unei plăci de împrăștiere de precizie - 
disponibilă ca accesoriu.

KS 40 M2 ES 100 M1 Classic

Lățime de lucru 1–12 m 2–24 m1

Dimensiuni în cm (H x L x P) 60 x 45 x 60 90 x 52 x 60

Rezervor semințe
Rezervor din material plastic 

cu volum de 40 l
Rezervor din material plastic 

cu volum de 105 l

Greutate 19 kg 29 kg

Date de performanță 12 V / 25 A 12 V / 25 A

Accesorii Opțional

Kit de atașare dispozitiv de cuplare a remorcii x x

Kit de atașare suport quad (ATV) x x

Kit de atașare suport quad (ATV) înălțime 
reglabilă

x x

Suport de montare pentru Pick-up x x

Placă de împrăștiere de precizie lățime de 
lucru 1-4 m

x
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ACCESORII
PUNGĂ PENTRU CALIBRARE
Avantajul dumneavoastră: Colectați complet semințele la proba de 
calibrare.
Compatibil cu
• ES 100 M1 Classic

KIT DE ATAȘARE DISPOZITIV DE CUPLARE A 
REMORCII
Avantajul dumneavoastră: Cu acest kit de atașate puteți monta
distribuitoarele cu disc APV pe autoturismul dumneavoastră cu di-
spozitiv de cuplare a remorcii
Compatibil cu 
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

KIT DE ATAȘARE SUPORT ATV
Avantajul dumneavoastră: Cu acest kit de atașate puteți monta dis-
tribuitoarele cu disc APV pe ATV-ul dumneavoastră
Compatibil cu 
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

KIT DE ATAȘARE SUPORT ATV ÎNĂLȚIME 
REGLABILĂ
Avantajul dumneavoastră: Montați distribuitorul cu disc la înălțimea 
optimă pentru utilizarea dumneavoastră pe ATV.
Compatibil cu 
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

SUPORT PERETE BORD
Avantajul dumneavoastră: Montați distribuitorul cu disc pe panoul 
posterior al autovehiculului dumneavoastră.
Compatibil cu
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic

PLACĂ DE ÎMPRĂȘTIERE DE PRECIZIE LĂȚIME 
DE LUCRU 1 - 4 M
Avantajul dumneavoastră: Limitați lățimea de lucru a distribuitorului 
dumneavoastră cu disc la maxim patru metri.
Compatibil cu
• ES 100 M1 Classic

VERLÄNGERUNGSKABEL ES SS 5 M
Avantajul dumneavoastră: Prelungiți cablul electric, pentru a conec-
ta distribuitorul dumneavoastră cu disc la modulul de comandă.
Compatibil cu
• KS 40 M2
• ES 100 M1 Classic
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APV - Technische Produkte GmbH
ZENTRALE
Dallein 15
3753 Hötzelsdorf
Österreich

Tel.: +43 2913 8001
office@apv.at
www.apv.at

APV Romania
Str. Recoltei, Nr. 4 - jud. Timis
RO - 305400 Jimbolia

Tel.: +40 722 822341
office@apv-romania.ro
www.apv-romania.ro

Vizitați-ne și pe Facebook, YouTu-
be, LinkedIn și Instagram!

Cu excepția erorilor de tipărire,
toate datele sunt fără garanție

Toate imaginile sunt simbolice.
Credite foto © APV,
© Christian Postl 
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